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ي هاذ  لكن هل تعرف ما يعنيه حقًاا أ  تبابح شاركتا ذات أتمتاة ذكياة  فا
افة النشااارة، ستكتشاااي المزياااد مااان التفاصااايل حاااول هاااذا المو اااو ، با  ااا

ي إلاااى التعااارف علاااى األدوات التاااي تااالىر بشاااكل كب ااار علاااى عاااال  األعماااال فااا
.مختلي أنحاء العال 

إدارة إجررررررررررررراءات العمررررررررررررل وأتمتررررررررررررة العمليررررررررررررات الروبوتيررررررررررررة والررررررررررررذكاء 
ماهيتهم؟ وما مدى ارتباط بعضهم ببعض؟: االصطناعي

تشااامل أتمتاااة العملياااات الذكياااة مجموعاااة واساااعة مااان المفااااهي  التاااي مااان 
.شأنها أ  تببح، وبشكلٍ متزايد، جزءًا من روتين المنظمات

ة؛ وعناااد دماااي العدياااد مااان التقنياااات واألدوات واساااتخدامها بطريقاااةٍ متكاملااا
فإنهاااا تبااادأ فاااي تنظاااي  وإجاااراء العملياااات المعقااادة، وتوجاااه جم ااا  أنشاااطة

.الشركة نحو النتائي المرجوة

و ا  لفه  المزيد عن األتمتة الذكية، تحتاج إلى أ  نعود خطوة إلى الوراء ل
ء تبااااور لماهيااااة إدارة إجااااراءات العماااال وأتمتااااة العمليااااات الروبوتيااااة والااااذكا

.االصطناعي

ماهيتهاا سنتحدث قليلًا فيما يلي عن تلاا المفااهي ؛ لمسااعدتا علاى فها 
.ومدى ارتباط بعضها ببعض
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BPMإدارة إجراءات العمل 
هي اختبار إدارة إجراءات  Business Process Managementأو   BPMالا 

ي العمل، وهي في المجمل نظام إداري معاصر يركاز علاى إدارة الكيفياة التا
والتااي تاات  عاان  ريااا للمنظمااات  Valueالمنفعااةياات  بهااا خلااا وإيبااال 

المنظااور)تتقااا   ماا  ا دارات (  المنظااور األفقااي للمنظمااة)إجااراءات عماال 
شاكل وذلا بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية هذ  ا جاراءات ب( الرأسي للمنظمة
. مستدام ومحوك 

وتعااد إدارة إجاااراءات العمااال أحاااد تخببااات إدارة األعماااال، والتاااي تتضااامن 
. ظمااةاألدوات والتقنيااات والمفاااهي  التااي تهاادف إلااى تحسااين عمليااات المن
ة وهاي واليوم، ُتعد إدارة إجراءات العمل أساسًا لكافة األتمتاة الذكياة الحاليا

.الركيزة لبناء هيكلة األتمتة الذكية في المستقبل
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RPAأتمتة العمليات الروبوتية 

Roboticأو RPAيرمااز  Process Automation  إلااى أتمتااة العمليااات
المهاام الروبوتية، وهي منهجية تعمل على أتمتة المهام المتكررة، وتبسيط

.اليومية

 RPAوعلااااى عكااااب األسااااالية التكنولوجيااااة األخاااارى، تسااااتخدم تقنيااااة الااااا 

معرفاة الروبوتات لتعزيز األتمتة، وهو األمر الذي يتطلة مستوى عالٍ من ال
جعلهاااا التقنياااة لبرمجاااة األداة بالطريقاااة المناسااابة للمهاااام المطلوباااة، مماااا ي

.مهمة ليست سهلة عند الممارسة العملية
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AIالذكاء االصطناعي 
أها  األدوار فاي أحاد  Artificial Intelligenceأو  AIيلعاة الاذكاء االصاطناعي 

.أتمتة العمليات

ريقاة تتكو  األنظمة الذكية من أجهزة وبارامي لاديها القادرة علاى الاتعل  بط
التاااي ونتيجاااة لاااذلا، يمكااانه  االساااتجابة لااابعض األوامااار والب اناااات. معيناااة

.يتلّقْونها

لالساتجابة  NLPالطب عياةتساتفيد العدياد مان األنظماة مان معالجاة الل اة 
.بكفاءة وجعل التفاعل  ب عيًا قدر ا مكا 

يمكاااااان تطب ااااااا منبااااااات الااااااذكاء االصااااااطناعي فااااااي العديااااااد ماااااان المجاااااااالت 
المختلفاااااة، ساااااواء كاااااا  ذلاااااا لتطاااااوير سلياااااات الدردشاااااة، أو إدارة مساااااتندات

.الشركة، أو حتى توفير قاعدة ب انات قوية التخاذ القرار

AI

ML

DL
NLP

Artificial 

Intelligence 

Machine 

Learning

Language 

Processing

Deep 
Learning
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قميااااة ماااان الشااااائ  بالنساااابة للشااااركات التااااي تسااااعى إلااااى حلااااول األتمتااااة الر
هاااااذا أل  األداة معروفاااااة . البحااااام عااااان منباااااات أتمتاااااة العملياااااات الروبوتياااااة

.بالفعل في السوق وتمتلا ميزات أتمتة المهام اآللية

وي علاى ولكن من المه  مالحظة أ  تقنية أتمتة العملياات الروبوتياة ال تحتا
كماا أنهاا ريار قاادرة علاى المسااعدة فاي المزياد مان المهاام . ميزات متطاورة

حليال الذهنية أو النظرية، مثال صان  القارار أو األشاكال األكثار قاوة وحزمًاا لت
.الب انات

، فااإ  عنادما نتحادث عاان األتمتاة الذكياة، خاصااة فاي  اوء التقنيااات الجديادة
.ما نتوقعه هو ب ئة تأىرت بالتحول الرقمي

لهاااااذا مااااان الضاااااروري االعتمااااااد علاااااى المنهجياااااات والتقنياااااات القاااااادرة علاااااى 
جابااااات وبالتااااالي تحتاااااج إلااااى تجاااااو  ا . االسااااتجابة للب انااااات المولءاااادة بااااذكاء

ساااير يجااة أ  تكااو  المنباااات قااادرة علااى تف: البساايطة المبرمجااة مسااابقًا
.الب انات

ولااااذلا الساااابة، تعماااال األتمتااااة الذكيااااة ماااا  مااااوارد أكثاااار تطااااورًا، مثاااال إدارة
إجااااراءات العماااال؛ لاااادع  اتخاااااذ القاااارار والتقنيااااات المختلفااااة المطبقااااة فااااي

.الشركة

يات األتمتة الذكية مقابل أتمتة العمل
ما الفرق بينهما؟: الروبوتية

7
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وماذا عن إدارة إجراءات العمل؟
نظرًا لكونها تخببًا إداريًا، وليست مجارد أداة؛ فاإ  مفهاوم إدارة إجاراءات

.العمل يتماشى بشكل أكبر م  ما هو متوق  من األتمتة الذكية

تشمل إدارة إجراءات العمل العدياد مان األدوات والبارامي، وهاي حال أوسا  
.نطاقًا وأكثر اكتماالً يقدم تحولًا عميقًا في سلسلة ا نتاج للعمل

ة وب نمااااا تقاااادم أتمتااااة العمليااااات الروبوتيااااة حلولًااااا لمهااااام محااااددة، فااااإ  إدار
وساط إجراءات العمل تجلاة الت   ارات التاي سايت  إدراكهاا علاى المادى المت
املة، والطويل؛ مما يضامن التحساين المساتمر للعملياات، وتقادي  ر ياة شا

.مما يضيي قيمة وجودة للعمليات

8
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كيف تزيد من فرص نجاحك مع 
األتمتة الذكية؟

إ  مجاارد االعتماااد علااى أدوات األتمتااة وحاادها لاان يجعاال أعمالااا أكثاار ذكاااءً؛ 
وهااذا تحدياادًا هااو. لااذلا ماان المهاا  معرفااة مكااا  وكيفيااة اسااتخدام الحلااول

األمااااار الاااااذي ينتهاااااي فياااااه المطااااااف بالعدياااااد مااااان الشاااااركات بالفشااااال فاااااي 
.مشاريعها

النوعااااا  األكثاااار. يمكاااان أ  تسااااه  عاااادة عواماااال فااااي فشاااال أتمتااااة األنشااااطة
:شيوعًا هما

كاان أ  سااوء الفهاا ، والتأكااد ماان أ  االسااتخدام المشااتَر  للحلااول يملتجنااة 
ينّفاااااذ األتمتاااااة علاااااى نحاااااوٍ فّعاااااال؛ فمااااان الضاااااروري العمااااال باساااااتخدام ذكااااااء 

.العمليات

ذكااااااء العملياااااات عباااااارة عااااان مجموعاااااة مااااان األدوات التاااااي تعمااااال علاااااى فهااااا  
.الطريقة التي تعمل بها دورة إجراءات العمل بأكملها

ت، يجاااة علاااى الشاااركات تحليااال ساااير العمااال بالكامااال، والبحااام عااان ال  ااارا
والخطاااااوات التاااااي يمكااااان الاااااتخل  منهاااااا، والمهاااااام التاااااي يمكااااان تحساااااينها 

.باستخدام األتمتة الذكية

.أتمتتهايجة االختيار الخا ئ للعمليات التي •

.االستخدام الخا ئ لتقنيات األتمتة•
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أساس األتمتة : إدارة إجراءات العمل
الذكية

ى إدارة إجراءات العمال هاي أسااأل األتمتاة الذكياة، فهاي المفهاوم القاادر علا
. بط األنظمة والروبوتات واألفراد لتحسين النتائي

وعلااى الاارر  ماان أ  إدارة إجااراءات العماال ليساات بااالمفهوم الجديااد، إلءاااا أ  
هي هااااذ  التقنيااااة مسااااتمرة فااااي التطااااور حتااااى اليااااوم، كونهااااا الخاااايط التااااوج 

لوجياااة المشاااتر  الاااذي سااايقود الشاااركات إلاااى مساااتقبلٍ أكثااار حدا اااة وتكنو
.ومرونة

دو  ولاااذلا فإناااه يكااااد يكاااو  مااان المساااتحيل التحااادث عااان األتمتاااة الذكياااة
التفكيااار فاااي أنظماااة إدارة إجاااراءات العمااال ونمااااذج العمااال التاااي مااان شاااأنها 

.رف  جودة عمليات التسلي  وا نتاج
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كيف تجعل أعمالك أكثر ذكاءً؟
لو  وللتكيااااي ماااا  الساااايناريوهات الجدياااادة وساااا. يت ياااار السااااوق باسااااتمرار

فاااي المساااتهلا الحاااديم، يجاااة أ  ُينظااار إلاااى التكنولوجياااا علاااى أنهاااا حلياااي
.راية األهمية

الااااذكاء تسااااتفيد الشااااركات الذكيااااة ماااان أنظمااااة األتمتااااة، وتحلياااال الب انااااات، و
كلٍ االصاااطناعي، وحتاااى األجهااازة المتباااالة با نترنااات؛ لفهااا  االتجاهاااات بشاااا

.مسارأفضل، والتنبُّل بالت   رات، وإدرا  اللحظة المناسبة لت   ر ال

يمكاااان للمااااديرين، باسااااتخدام األدوات الجدياااادة؛ التوصاااال إلااااى نماااااذج عماااال
ارق مبتكاااارة تسااااعى إلااااى التحسااااين المسااااتمر وا جااااراءات التااااي تباااان  الفاااا

.الكب ر في أعماله 
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